
Sogneundersøgelse / Katekese 

Nedenstående er en kort beskrivelse af vores oprindelige planer: 

At få gjort nuværende og meget gerne nye kateketer rustet til ved hjælp af evt. ny lærdom og / eller 

pædagogisk inspiration ( læs: små kurser ) at varetage behovet for sognekatekese. Mange forældre får 

tilsyneladende ikke gjort så meget ud af dette. Derfor hviler der en stor opgave på kateketernes skuldre. 

Nogle menigheder mangler kateketer – kunne man sammenlægge nogle sogne med hensyn til 

undervisning? 

Vi vil arbejde frem mod: 

At få rekrutteret flere kateketer, der vel og mærke er ” uddannede 2 til at påtage sig opgaven. Meget gerne 

få involveret flere unge. 

At nuværende kateketer kan blive ” efteruddannet ” ved temakurser og hente inspiration hos hinanden på 

tværs af sogne. 

At udnytte hinandens ressourcer bedre på tværs af sogne: lokaler og undervisere. 

 

 

Pastoralcentret har været meget behjælpelige med bl.a. at udsende spørgeskemaer til kateketer og 

efterfølgende samle de besvarelser, der kom ind. Det drejede sig f.eks. om hvilke materialer, man anvendte 

og hvilke temaer, man evt. kunne tænke sig blev tilbudt ved kurser for kateketer. Tanken om kurser faldt 

dog på jorden, da samtalen gik på: 

” Hvem kan undervise og skal rejse rundt til de enkelte menigheder / pastoralenheder?” 

Bispekontoret  ved Niels Messerschmidt har oprettet en blog for kateketer, hvor man skulle kunne have 

mulighed for at skrive med hinanden / udveksle tanker. ( Den er endnu ikke åben for tilgang! ) 

Ved afslutningen af arbejdsperioden må vi konstatere, at vi som en meget lille arbejdsgruppe ikke har 

kunnet gøre den store forskel i forhold til vore intentioner. Der hvor vi står nu, er at såkaldte ERFA – 

grupper ( erfaringsgrupper ) muligvis ville kunne etableres. Ud fra spørgeskemaerne fremgår det, at arbejde 

på tværs af sogne vel sagtens ikke er så realistisk, med mindre der i forvejen er en veletableret kontakt 

imellem disse. Derfor må disse ERFA-grupper oprettes lokalt, og fra arbejdsgruppens side kan vi sluttelig 

opfordre menighederne / kateketerne til at oprette støttegrupper – enten fysisk eller i det mindste gøre 

brug af bloggen, når denne åbnes. 


